SKYDNING

12. september2019

FREDERIKSBORG-TURNERINGEN
15 METER riffel 2019 - 2020
Skydeudvalget indbyder hermed alle skytteforeninger i DGI Nordsjælland til deltagelse i
Frederiksborg-turneringen på 15 meter riffel cal..22.
Turneringen afvikles med 3 omgange før jul, disse 3 omgange er hjemmebane skydninger.
Dette er et nyt tiltag for at få flere foreninger med i turneringen.
Efter jul laves der divisionsinddelinger efter opnåede resultater i de 3 første omgange.
Der afvikles derefter 3 omgange i divisionerne i foråret.
De bedste hold i 1. division kan udtages af Skydeudvalget til DM i foråret 2020 efter gældende
regler fra DGI Skydning.
Indskud for deltagelse af udtagne hold i DM afholdes af DGI Nordsjælland.
Riffeludvalget udfærdiger turneringsplan for alle skydninger. Ved tilmelding skal man derfor
venligst huske at anføre ønsket ugedag for hjemmebaneskydninger. Det vil endvidere være
muligt at afvikle 2 hjemmebaneskydninger samme
aften, såfremt man har baner nok til rådighed.
I følge reglerne vil den turneringsansvarlige tildele ny hjemmebane, såfremt der er to hold fra
samme forening i samme division. Vi skal derfor anmode om, at man på tilmeldingen tilkendegiver om man kan stille “hjemmebane” til rådighed i disse situationer.
Indskud er fastsat til Kr. 200,- pr hold. Beløbet opkræves ved tilmelding.
Der udsættes præmier og pokaler efter bestemmelserne i reglementet for holdturneringen.
Tilmelding foretages på online på: www.dgi.dk/202018765003
Senest søndag 3. november 2019
Turneringsplan, reglement og kontaktpersonliste påregnes udsendt i løbet af uge 45.
Tidsfrister for indsendelse af omgange før jul er:
• 1 omgang: 10 november 2019,
• 2 omgang: 24 november 2019
• 3 omgang: 8 december 2019
Børn og Junior skal skyde i ugerne 2, 4 og 8 efter jul.
Voksen, Åben og Senior skal skyde i ugerne 3, 5 og 9 efter jul.
Skydeudvalget skal opfordre til, at der bakkes op om turneringen med tilmelding af rigtig
mange hold, så der virkelig kan blive kamp om pladserne til DM.
Se reglement HER
Med venlig hilsen
DGI Nordsjælland Skydning
Skydeudvalget
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